Trädplantering
för att skydda marken
– För två år sedan påbörjade vi plantera. Än är det lite

för tidigt att säga om det kommer att lyckas fullt ut. Det beror
mest på hur de boende själva sköter träden.
Det säger Suzana Nhambire som jobbar på den moçambikiska miljöorganisationen APDCOMA.
Träden planteras för att motverka erosionen. Rötterna binder fast jorden så att den inte flyger iväg med vind eller spolas
bort med regn. Människorna i området blev alla evakuerade
från Maputo under översvämningarna 2000 då flera tusentals
familjer förlorade hus och allt de ägde. En del av familjerna erbjöds flytta till Marracuene, ett distrikt 30 km utanför Maputo.
Med åren har fler än 1 000 familjer flyttat dit. Men det visade
sig till viss del vara att hamna ur askan i elden eftersom det är
ett väldigt böljande landskap som när vinden suger i, sliter med
sig jorden. Flera av husen är i riskzonen att följa med vinden, det
finns inget som skyddar mot varken vind eller regn.
är egentligen enda sättet att
skydda invånarna mot erosionen. APDCOMA bedriver trädplanteringsprojekt på ett antal platser i Maputos omnejd. Det var
Träd och annan växtlighet

därför naturligt att organisationen blev kontaktad. Men det
måste vara människorna på plats som själva drar igång projekt
för att man ska hjälpa till. I fallet Marracuene startade invånarna
först själva en liten miljögrupp.
– Det enda vi gjort är egentligen att distribuerat plantor. Miljögruppen här har sedan gjort allt själva, säger Suzana Nhambire.
Varje familj blev tilldelad två plantor vardera. De flesta är
fruktträd som apelsin eller caju. Men vid en snabb titt syns det
att många träd inte klarat sig, långt ifrån alla familjer har två
fruktträd på tomten.
– Vi kan inte tvinga folk att sköta om träden. Men de som
låtit träden dö har heller inga frukter att äta som vi andra, säger
Fernando Come som är ordföranden för miljögruppen.
Men han säger samtidigt att det nog inte bara handlar om
lättja eller ointresse. Flera träd har angripits av skadedjur.
– Vi skulle behöva lite utbildning i hur man bäst sköter
träden samt hjälp med att bespruta mot insekter. Bara lite hjälp
skulle hjälpa oss mycket, säger Fernando Come.
Johan Sävström

Trädborttagning
för att skydda vattnet
FRÄMMANDE TRÄD OCH VÄXTER orsaker skador för miljarder
i Sydafrika. De är också det enskilt största hotet mot Sydafrikas
biologiska mångfald. Om landet inte lyckas utrota dem inom tio
till 20 år kommer 30 procent av tillflödet av vatten till floderna
att gå förlorad.
För att bekämpa dessa främmande arter arbetar Sydafrika,
sedan 1995, med ett statligt program, Working for Water. Här
arbetar departementet för vatten och skogsbruk tillsammans
med lokalsamhällen och ger de som inte har jobb möjlighet att
få utbildning och arbete.
Som främmande träd och växter menas arter som kommer
från andra länder och invaderar marken på ett sådant sätt att
inhemska arter får svårt att överleva. Många av arterna konsumerar extremt mycket vatten och är därför ett hot mot vattentillgången i vissa områden. De finns på över 10 miljoner hektar

mark i Sydafrika och om låter arterna växa fritt skulle problemet fördubblas inom 15 år.
Working for Water har rensat mer än en miljon hektar land
från dessa främmande arter. Programmet har gett arbete och
utbildning till mer än 20 000 personer, över hälften av dessa är
kvinnor, och runt 18 miljoner arbetsdagar. Över 300 projekt är
igång över hela landet. För att bekämpa de invaderande arterna
används olika mekaniska, kemiska eller biologiska metoder. Man
fäller, flyttar eller bränner, man använder miljösäkra ogräsmedel
och man planterar in insekter.
Programmet ses globalt som ett av de mest framgångsrika på
den afrikanska kontinenten.
Läs mer
www.dwaf.gov.za/wfw
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